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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΩΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης. ...................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «EVESBOND INVESTMENT
LIMITED ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «EVESBOND ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης. ........................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟ−
ΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», στις διατάξεις του ν.
3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδί−
ου της με το κίνητρο της επιχορήγησης..................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΥΦΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» με
δ.τ. «ΥΦΗ ΑΕΒΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. ............
Υπαγωγή της Eταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΑ−
ΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΑΣΤΕΡΙ»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης. ..........................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ Α.Ε.»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης. ..........................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ
Μ.Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «JEVITECH SOLAR LTD», στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης. ......................................................................................................
Υπαγωγή της Eταιρείας «Νεραντζίδης Ευάγγελος
και Σια ΟΕ», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
με το κίνητρο της επιχορήγησης. ...................................
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΚΤΙ PALACE στις διατάξεις του
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Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
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τούλα. .......................................................................................................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 515/
212964/878/24.1.2003 κοινής υπουργικής απόφα−
σης περί του καθορισμού των δικαιολογητικών
και του τρόπου πληρωμής των δικαιούχων του
προγράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης
Αγρότων. ...............................................................................................
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υπουργικής απόφασης. ................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΩΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 48956/ΥΠΕ/5/01429/Ε/ν. 3299/2004/
30.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξε−
νοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 35 δωματίων/62
κλινών, με αναβάθμισή της σε 5* και τροποποίηση της
δυναμικότητας σε 16 δωμάτια/47 κλίνες και επέκταση δυνα−
μικότητας κατά 43 δωμάτια/137 κλίνες, στον Δήμο Πάτμου,
του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικής επιχορηγούμενης δα−
πάνης ποσού δέκα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εβδο−
μήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (15.774.500) ευρώ.
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Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 44,712%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης επτά εκατομμύρια πενήντα τρεις
χιλιάδες ογδόντα πέντε (7.053.085) ευρώ. Το ποσό αυτό
της επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό των 2.592.480
ευρώ, ήτοι ποσοστό 48%, που αναλογεί στην 1η Ενό−
τητα του επενδυτικού σχεδίου ύψους 5.401.000 ευρώ,
και το ποσό των 4.460.605 ευρώ, ήτοι ποσοστό 43%, που
αναλογεί στην 2η Ενότητα του επενδυτικού σχεδίου
ύψους 10.373.500 ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τριάντα πέντε
(35) νέες θέσεις απασχόλησης (16 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 30.7.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «EVESBOND INVESTMENT
LIMITED ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «EVESBOND ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 49006/ΥΠΕ/5/00949/Ε/ν. 3299/2004/
30.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «EVESBOND
INVESTMENT LIMITED ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4* τύπου
επιπλωμένων διαμερισμάτων δυναμικότητας 33 κλινών
(5511 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003) στο Καραβοστάσι του Δήμου
Οιτύλου, του Νομού Λακωνίας, συνολικής επιχορηγούμε−
νης δαπάνης δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων
(2.210.000,00) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 59,968%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου
τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων (1.325.300,00)
ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το
ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι μια χιλι−
άδων οκτακοσίων (1.321.800,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 60%
που αναλογεί στην αρχική επένδυση ύψους 2.203.000,00
ευρώ και το ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων
(3.500,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 50%, που αναλογεί στις
δαπάνες μελετών και συμβούλων ύψους 7.000,00 ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 6 νέες θέσεις
απασχόλησης (3 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 1.7.2009
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(3)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥ−
ΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 49004/ΥΠΕ/5/00815/Ε/ν. 3299/2004/
30.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΜΒΡΟΣΙ−
ΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στην ίδρυση εκκολαπτηρίου
αυγών στα πλαίσια της καθετοποίησης πτηνοτροφικής
μονάδας (0163 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003) στο Δ.Δ. Γανοχώ−
ρας του Δήμου Κατερίνης, του Νομού Πιερίας, συνο−
λικής επιχορηγούμενης δαπάνης τριών εκατομμυρίων
τριακοσίων χιλιάδων (3.300.000,00) ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης 35% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους
ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων
(1.155.000,00) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 νέες θέσεις
απασχόλησης (5 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 10.9.2009
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(4)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΥΦΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» με δ.τ.
«ΥΦΗ ΑΕΒΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 49023/ΥΠΕ/5/00669/Ε/ν. 3299/2004/
30.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΥΦΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΦΑ−
ΣΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΥΦΗ ΑΕΒΕ, για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας παροχής εφοδιαστικής
αλυσίδας στο Δ.Δ. Λακκώματος, του Δήμου Καλλικρά−
τειας, του Νομού Χαλκιδικής, συνολικής επιχορηγούμε−
νης δαπάνης δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων
(2.900.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 39% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα
μία χιλιάδες (1.131.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες
θέσεις εργασίας (5 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.9.2009
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(5)
Υπαγωγή της Eταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΑΡΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΑΣΤΕΡΙ» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 49028/ΥΠΕ/5/01024/Ε/ν. 3299/2004/
30.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ
ΑΣΤΕΡΙ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται σε ίδρυ−
ση ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, δυναμικότητας
99 κλινών, στη νήσο Ελαφόνησο του Δήμου Βοϊών, του
Νομού Λακωνίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
ποσού πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων
(5.920.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 59,966%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης τριών εκατομμυρίων πεντακο−
σίων πενήντα χιλιάδων (3.550.000) ευρώ. Το ποσό αυτό
της επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό 3.540.000
ευρώ (ποσοστό 60%) που αναλογεί στην αρχική επέν−
δυση ύψους 5.900.000 ευρώ και το ποσό 10.000 ευρώ
(ποσοστό 50%) που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και
αμοιβές συμβούλων ύψους 20.000 ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έντεκα (11) νέες
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 5 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.9.2009
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(6)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ Α.Ε.» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 48887/ΥΠΕ/5/01071/Ε/ν. 3299/2004/
30.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της Eταιρεί−
ας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αναφέρεται στην μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου
σε ξενοδοχειακή μονάδα 4*, δυναμικότητας 19 δω−
ματίων − 53 κλινών, εντός του οικισμού του Δήμου
Οιτύλου, στο Νομό Λακωνίας, συνολικής δαπάνης δύο
εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων
(2.843.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 59,93%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου
επτακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων (1.703.800,00)
ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται
από το ποσό 1.693.800,00 ευρώ (ποσοστό 60%) που
αναλογεί στην αρχική επένδυση ύψους 2.823.000,00
ευρώ και στο ποσό 10.000,00 ευρώ (ποσοστό 50%)
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που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβούλων,
ύψους 20.000,00 ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έντεκα (11) νέες
θέσεις απασχόλησης 5,33 Ε.Μ.Ε..
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.7.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ö
(7)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ
Μ.Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «JEVITECH SOLAR LTD», στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 48874/ΥΠΕ/5/00944/Ε/ν. 3299/2004/
30.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «JEVITECH SOLAR LTD» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουρ−
γία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση
φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 19,44 KWp Κοινότητα
Συκαμίνου, του Νομού Αττικής, συνολικής επιχορηγούμενης
δαπάνης ποσού εκατόν επτά χιλιάδων (107.000,00) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων
(42.800,00) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.7.2009
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(8)
Υπαγωγή της Eταιρείας «Νεραντζίδης Ευάγγελος και
Σια ΟΕ», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 48935/ΥΠΕ/5/00764/Ε/ν. 3299/2004/
30.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «Νεραντζίδης
Ευάγγελος και Σια ΟΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδος παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας, στο Ο.Τ.8 ΒΙΟ.ΠΑ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ του Δήμου ΟΡΕ−
ΣΤΙΑΔΟΣ, του Νομού ΕΒΡΟΥ, συνολικής ενισχυόμενης δα−
πάνης οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 59,94%
επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης πεντακοσίων τριών χιλιάδων πε−
ντακοσίων (503.500) ευρώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31.7.2009
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΚΤΙ PALACE στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 48947/ΥΠΕ/5/01348/Ε/ν. 3299/2004/
30.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της υπό σύσταση επιχείρη−
σης «ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΙ PALACE» για την ενίσχυση επέν−
δυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων,
120 δωματίων, 240 κλινών στην Καρδάμαινα του Δήμου
Ηρακλειδών της Κω του Νομού Δωδεκανήσου, συνολι−
κής ενισχυόμενης δαπάνης δεκαπέντε εκατομμυρίων
τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων
δεκαεννέα ευρώ (15.424.519 €), με ποσοστό επιχορήγησης
38%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης πέντε εκατομμύρια
οκτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια δεκαεπτά
ευρώ (5.861.317 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν σαράντα (40)
νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε είκοσι δύο
(22) ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 30.7.2009
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/71911/0023Α
(10)
Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
ν. 3723/2008 στην «ASPIS BANK A.E.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 (Φ.Ε.Κ. 16Α΄) «Ρύθμιση
θεμάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανεί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου κλπ.».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994
(Φ.Ε.Κ. 43Α΄/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλ−
λήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δη−
μοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συ−
στήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με
λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/21.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57Α΄) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών»
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 11 του
ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομί−
ας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς
Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 250Α΄/2008).
6. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’
αριθμ. IP/08/1742/19.11.2008 για την εφαρμογή των κανό−
νων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν
για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο
της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
(2008/C 270/02).
7. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Φ.Ε.Κ. 2Α΄/8.1.2009).
8. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Ενίσχυ−
ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώ−
πιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής
κρίσης», (Φ.Ε.Κ. 2471 Β΄/2008).
9. Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος.
10. Το υπ’ αριθμ. 2139/2.12.2008 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος, (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις
του ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας
της οικονομίας.
11. Το υπ’ αριθμ. 22/29.9.2009 έγγραφο – εισήγηση της
Τράπεζας Ελλάδος, αποφασίζουμε:
1 α. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού
Δημοσίου με ημερομηνία 1.10.2009, σε άυλη μορφή, τριε−
τούς διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου, ISIN GR0326039220,
με ημερομηνία αρχικής έκδοσης 29.12.2008, και λήξης
29.12.2011. Το ποσό της επανέκδοσης ορίζεται σε ογδό−
ντα έξι εκατομμύρια ευρώ (86.000.000,00 €).
β. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι διατίθενται με δανεισμό
(lending facility) στην τράπεζα ASPIS BANK A.E με σκοπό
την άντληση ρευστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του
ν.3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς
Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 250Α΄/2008).
γ. Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών και θα παρακολουθούνται από το Σύστημα Άυ−
λων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Οι τίτλοι έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία
1.000.000,00 ευρώ και ο δανεισμός τους θα γίνει σε
lots του 1.000.000,00 ευρώ.
ε. Οι τίτλοι δεν αποδίδουν τόκο καθώς έχουν μηδενικό
επιτόκιο και εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία
στη λήξη τους.
στ. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι δανείζονται στην ονομα−
στική τους αξία απευθείας και αποκλειστικά στο ανωτέ−
ρω πιστωτικό ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται
και υπογράφεται διμερής δανειακή σύμβαση μεταξύ του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος.
ζ. Οι τίτλοι είναι διαπραγματεύσιμοι στο Χρηματιστή−
ριο Αξιών Αθηνών και την Ηλεκτρονική Δευτερογενή
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Για το δανεισμό των ειδικών τίτλων καταβάλλεται
από το πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 της υπ’ αριθμ. 54201/Β΄
2884/26.11.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας &
Οικονομικών και το υπ’ αριθμ. 22/29.9.2009 έγγραφο της
Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε 85 μονάδες βάσης (0,85%), επί της ονομαστικής αξίας
των τίτλων ετησίως (Act/act).
— Η προμήθεια καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέ−
ρα κάθε εξαμήνου με έναρξη την ημερομηνία διάθεσης
των ειδικών τίτλων ή στην αρχή της χρονικής περιόδου
που υπολείπεται έως τη λήξη των τίτλων, εφόσον αυτή
είναι μικρότερη των έξι μηνών.
— Εκτός της καταβαλλομένης προμήθειας, ουδεμία
άλλη χρηματική συναλλαγή γίνεται επί των τίτλων.
— Δεν καταβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα στο
Ελληνικό Δημόσιο η ονομαστική αξία των διατιθέμε−
νων με δανεισμό τίτλων κατά την διάθεση τους, αλλά
ούτε και από το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται στο
πιστωτικό ίδρυμα η ονομαστική αξία των τίτλων αυτών,
κατά την από οποιαδήποτε αιτία, λήξη της διάρκειας
δανεισμού τους. Για το λόγο αυτό το ποσό της έκδοσης
των ειδικών τίτλων δεν καταγράφεται στο ύψος του
δημοσίου χρέους.
3. Το πιστωτικό ίδρυμα παρέχει επαρκείς εξασφα−
λίσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του
ν. 3723/2008 και την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄2884/26.11.2008
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Για τον προσδιορισμό επάρκειας και κατά συνέπεια της
αξίας των εξασφαλίσεων, χρησιμοποιούνται συντελε−
στές προσαρμογής που ορίζονται στην ίδια ως άνω
υπουργική απόφαση. Οι συντελεστές αυτοί μπορούν να
αναπροσαρμόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με
βάση τις συνθήκες στην αγορά και την εποπτική αξιολό−
γηση κάθε πιστωτικού ιδρύματος, μετά από ενημέρωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εξασφαλίσεις αποδε−
σμεύονται όταν το πιστωτικό ίδρυμα επιστρέψει τους
ειδικούς τίτλους στο Δημόσιο στη λήξη της διάρκειας
δανεισμού τους και έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώ−
σεις του από τον δανεισμό των τίτλων αυτών.
4. Οι συμβάσεις και τα στοιχεία των ασφαλιζόμενων
απαιτήσεων έναντι των δανειζομένων τίτλων τηρού−
νται ανά διμερή σύμβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος,
η οποία παρακολουθεί την αξία των εξασφαλίσεων ανά
σύμβαση καθ’ όλη την διάρκεια του δανεισμού ώστε η
επάρκεια των εξασφαλίσεων να καλύπτει πλήρως την
αξία των δανεισθέντων τίτλων βάσει των συντελεστών
προσαρμογής. Σε περιπτώσεις αναπροσαρμογής των
συντελεστών προσαρμογής, λήξης των εξασφαλίσεων,
υποβάθμισης του πιστούχου της εξασφάλισης, αύξησης
της πιθανότητας αθέτησης ή μη τήρησης των κριτηρί−
ων αποδεξιμότητας των εξασφαλίσεων, ή σε μεταβολή
για οποιοδήποτε λόγο του αρχικού καθεστώτος των
εξασφαλίσεων, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να ενη−
μερώσει εντός πέντε ημερών την Τράπεζα της Ελλάδος
και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και να λάβει μέτρα για την άμεση
αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο προβλεπόμενο
ύψος της διμερούς σύμβασης.
5. Οι δανεισθέντες τίτλοι επιστρέφονται στον Ο.Δ.ΔΗΧ
στο σύνολό τους με αποκλειστική ευθύνη του πιστωτικού
ιδρύματος, είτε την ημερομηνία λήξης της διμερούς συμ−
βάσεως (ανεξαρτήτως της φυσικής λήξης των τίτλων) είτε
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την ημερομηνία κατά την οποία το πιστωτικό ίδρυμα παύ−
ει να υπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο καθεστώς του
ν.3723/2008. Οι τίτλοι που επιστρέφονται ακυρώνονται. Την
ημερομηνία επιστροφής και ακύρωσης των τίτλων, ο Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. με έγγραφό του προς το πιστωτικό ίδρυμα, που κοινοποι−
είται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποδεσμεύει τις εξασφα−
λίσεις έναντι των τίτλων. Σε περίπτωση που το πιστωτικό
ίδρυμα δεν επιστρέψει τους ειδικούς τίτλους εμπρόθεσμα,
υποχρεούται σε άμεση εμπρόθεσμη καταβολή στο δημόσιο
της ονομαστικής αξίας τους και συντρέχουν οι διαδικασίες
αποκατάστασης της ζημίας για το Ελληνικό Δημόσιο σύμφω−
να με τους όρους της διμερούς δανειακής σύμβασης μεταξύ
του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος.
6. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να χρησιμοποιήσει τους
τίτλους αυτούς αποκλειστικά ως εξασφάλιση (collateral)
σε πράξεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρι−
κή Τράπεζα, ή/και ως εξασφάλιση (collateral) για χρηματο−
δοτήσεις μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων για άντληση
ρευστότητας. Τη χρησιμοποίηση των τίτλων για άντληση
ρευστότητας καθώς και τη χρήση του προϊόντος ρευ−
στοποίησης των τίτλων για τους σκοπούς του άρθρου
5 του ν. 3723/2008, θα παρακολουθούν οι αρμόδιες υπη−
ρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση,
το πιστωτικό ίδρυμα, την ημερομηνία που οφείλει να
επιστρέψει τους τίτλους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ για οποιοδήποτε
λόγο, υποχρεούται με δική του ευθύνη να εξεύρει και να
επιστρέψει τίτλους με ISIN ίδιο, με τον ISIN των τίτλων
που δανείστηκε. Επιστροφή άλλων τίτλων ή συμψηφισμός
και αντικατάσταση των ανωτέρω τίτλων με άλλους τίτ−
λους του Ελληνικού Δημοσίου δεν επιτρέπεται.
7. Οι λοιπές διαδικασίες διάθεσης και επιστροφής των
τίτλων από το πιστωτικό ίδρυμα καθώς και το είδος, η
παροχή και η τήρηση των εξασφαλίσεων που θα παρέ−
χει, καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 54201/Β΄2884/26.11.2008
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
στο υπ’ αριθμ. 2139/2.12.2008 έγγραφο της Τράπεζας της
Ελλάδος και την επιμέρους σύμβαση που συνάπτεται
μεταξύ του ΟΔΔΗΧ και του πιστωτικού ιδρύματος.
8. Για την επανέκδοση των παραπάνω ειδικών τίτλων
το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταβάλλει προμήθεια
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 107588/4427
(11)
Έγκριση καταβολής ειδικής αποζημίωσης στα μέλη της
οικογένειας του Σμήναρχου (Ι) Στέργιου Κωτούλα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.2 του
αρθ.32 του ν. 998/1979 όπως αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 38 παρ. 12 α ν. 1845/1989 (Φ.Ε.Κ.. 102 Α΄) «Ανάπτυξη
και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας
και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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β. Τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 2612/1998 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄)
«Ανάθεση δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα
και άλλες διατάξεις».
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 τ.Α΄)
δ. Το γεγονός ότι στις 27.8.2009 και κατά τη διάρκεια
επιχείρησης κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στη περι−
οχή «Κατελειός Κεφαλλονιάς», πυροσβεστικό αεροσκά−
φος τύπου P.Z. L. με χειριστή το Σμήναρχο (Ι) Στέργιο
Κωτούλα κατέπεσε και συντρίβει με αποτέλεσμα το
θάνατο του παραπάνω αξιωματικού.
ε. Το υπ’ αριθμ. Φ. 000/ΑΔ/2280/Σ 876/8.9.2009 έγγρα−
φο της 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.
στ. Το υπ’ αριθμ. 2276/15.9.2009 πιστοποιητικό πλησιέ−
στερων συγγενών της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπρο−
ποτάμου
ζ. Το π.δ. 4/8.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 2 Α΄/2009) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
η. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».
θ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους 150.000 €
σε βάρος του Π/Υ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας
Κτηνοτροφίας και Δασών η οποία θα αντιμετωπιστεί
από τις πιστώσεις του Π/Υ του Κεντρικού Ταμείου Γε−
ωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Ε.Φ. 120 ΚΑΕ 0289),
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής αποζημίωσης
ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) € στα μέλη
της οικογένειας του Σμήναρχου (Ι) Στέργιου Κωτούλα,
και ειδικότερα:
α. Στη σύζυγό του Άννα Κωτούλα το γένος Χατζηκυ−
ριάκου, ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) €
β. Στη θυγατέρα του Παναγιώτα Κωτούλα τριάντα
πέντε χιλιάδες (35.000,00) € και
γ. Στο γιό του Χρήστο Κωτούλα τριάντα πέντε χιλι−
άδες (35.000,00) €.
2. Η καταβολή της αναφερόμενης ειδικής αποζημίωσης
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών τρ. έτους, το οποίο και εντέλλεται
να προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων
πληρωμής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Αριθμ. 329216/3766

(12)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 515/212964/
878/24.1.2003 κοινής υπουργικής απόφασης περί του
καθορισμού των δικαιολογητικών και του τρόπου
πληρωμής των δικαιούχων του προγράμματος της
Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγρότων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή Κοινοτικού δικαίου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 34), όπως τροπο−
ποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984. Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Φ.Ε.Κ. Α΄ 70)
και στο άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 101).
3. Tον ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών
υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρη−
σης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμι−
ση συναφών και οργανωτικών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. Α΄ 280΄).
4. Το π.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγή» και του ν. 1409/1983 συμπλήρωση
των διατάξεων του άνω π.δ.
5. Τον ν. 2065/1992 άρθρο 39, παρ. 10, περί κοινών
αποφάσεων Υπουργού Γεωργίας και Οικονομικών για
την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων.
6. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 247).
7. Τους ν. 2237/1994 και του άρθρου 28 του ν. 2945/2001
για την εφαρμογή της πρόωρης συνταξιοδότησης και
συναφών θεμάτων
8. Του π.δ. 402/1998 σχετικά με τον Οργανισμό του
Υπ. Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει μέχρι σήμερα.
9. Του ν. 2892/2001 (Φ.Ε.Κ. 46/Α΄) και ειδικότερα το
άρθρο 15 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 παρ. 6
και 7 του ν. 2945/2001 (Φ.Ε.Κ. 223/Α΄) «Σύσταση, οργάνω−
ση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με τον
τίτλο “Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου Προγραμματισμού
Αγροτικής Ανάπτυξης” (Ε.Π.Α.Α.)»
10. Των άρθρων 13−29 ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200 Α΄) «σύ−
σταση ΟΠΕΚΕΠΕ» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ−
θηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Φ.Ε.Κ. 154 Α΄), το
άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄) και το άρθρο
29 παρ. 1−8 του ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/2003).
11. Του ν. 3508/2006 (Φ.Ε.Κ. 249 Α΄) ρυθμίσεις θεμάτων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άρθρο 3.
12. Της υπ’ αριθμ. 389578/21.11.2000 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Κανονισμός
διαδικασίας πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ−Ν.Π.Ι.Δ. των ενι−
σχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ»
13. Της υπ’ αριθμ. 379286/2001 (Φ.Ε.Κ. 1102 Β΄) απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ
ως Οργανισμού Πληρωμής»
14. Της υπ’ αριθμ. 227200/2002 (Φ.Ε.Κ. 215 Β΄) απόφα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σης του Υπουργού Γεωργίας «περί αρμοδιοτήτων των
Δ/νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση
της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ».
15. Του άρθρου 46 παρ. 4 του ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/2007
Α΄), με το οποίο ο «Διοικητικός Τομέας Προγραμματισμού
και Εφαρμογών του Γ΄ ΚΠΣ» μετονομάζεται σε «Διοικητικό
Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών».
16. Του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλί−
ου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
ΕΓΤΠΕ και για την τροποποίηση και κατάργηση ορι−
σμένων κανονισμών όπως αντικαταστάθηκε από τον
Καν. 1783/2003.
17. Του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 817/2004 για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ.
18. Του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής.
19. Του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Του Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1320/2006 (L 243) της
Επιτροπής για την θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον
αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προ−
βλέπονται από τον Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1698/2005 και
ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2.
21. Του υπ’ αριθμ. Καν. 1974/2006 (L 368) της Επιτροπής
για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Καν. υπ’ αριθμ. 1968/2005 του Συμβουλίου για τη Στήριξη
της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.
22. Της υπ’ αριθμ. 2006/C319/ΕΚ Ανακοίνωσης της Ευρ.
Επιτροπής σχετικά με τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες
Γραμμές για τις Κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της
Γεωργίας και Δασοκομίας 2007 – 2013 (IV.Z. Ενισχύσεις
για πρόωρη συνταξιοδότηση ή για την παύση γεωργικών
δραστηριοτήτων).
23. Του υπ’ αριθμ. Καν. 1857/2006 (L 358) της Επιτροπής
για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης
στις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως το άρθρο 8 που
αφορά τις ενισχύσεις για Πρόωρη Συνταξιοδότηση.
24. Του υπ’ αριθμ. Καν. 885/2006 (L 171) της Επιτροπής
για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Καν. 1290/2005 του Συμβουλίου
25. Του υπ’ αριθμ. Καν. 883/2006 (L 171) της Επιτροπής
για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Καν. 1290/2005 του Συμβουλίου
26. Της υπ’ αριθμ. 408583/6914/422/29.11.2000 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονο−
μικών και Γεωργίας «Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδό−
τησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του υπ’ αριθμ.
Καν.(ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου» όπως ισχύει με τις
τροποποιήσεις της.
27. Της υπ’ αριθμ. 410544/7192/11.12.2000 απόφασης
Υπουργού Γεωργίας με λεπτομέρειες εφαρμογής του
προγράμματος όπως τροποποιημένη ισχύει.
28. Των σχετικών μεταξύ ΑΤΕ−Δημοσίου συμβάσεων
που ορίζουν φορέα υλοποίησης και εφαρμογής την ΑΤΕ
κατ’ εντολή και λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
29. Της υπ’ αριθμ. 305893/8482/22.11.2002 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης περί αμοιβής της ΑΤΕ κλπ.
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30. Της υπ’ αριθμ. 677/258146/338/17.1.2007 κοινής
υπουργικής απόφασης «έγκριση πιστώσεων για την
πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου της
Πρόωρη Συνταξιοδότηση για το έτος 2007».
31. Της υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008, (Φ.Ε.Κ. 1886/Β΄/
12.9.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
− Οικονομίας και Οικονομικών − Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατα−
νομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013».
32. Του ν. 3698/2008 (Φ.Ε.Κ. 198 Α΄), άρθρο 35, παρ. 1,
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις.
33. Του υπ’ αριθμ. 80/5.1.2007 εγγράφου της Δ.Α.
Ε.Π.Α.Α. σχετικά με την γνωστοποίηση έναρξης πλη−
ρωμών ανειλημμένων υποχρεώσεων.
34. Της υπ’ αριθμ. 515/212964/878/24.1.2003 κοινή υπουρ−
γική απόφαση όπως ισχύει με την υπ’ αριθμ. 559/ 285823/
10011/5.12.2003 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας.
35. Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009, (Φ.Ε.Κ. 40/Β΄/
16.1.2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
ΙΙ. Το γεγονός ότι:
36. Το άρθρο 88 του υπ’ αριθμ. Καν. 1698/2005 του Συμ−
βουλίου επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.
37. Το άρθρο 8 του υπ’ αριθμ. Καν. (ΕΚ)1857/2006 της
Επιτροπής επιτρέπει την απαλλαγή από την Κοινοποί−
ηση Κρατικών Ενισχύσεων.
38. Το άρθρο 57 του υπ’ αριθμ. Καν. 1974/2006 της
Επιτροπής αφορά χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα
μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης του Π.Α.Α.
39. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του
ΕΛΕΓΕΠ, ο οποίος επιχορηγείται από τον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό με ποσό που θα εγγράφεται κάθε φορά για
τον σκοπό αυτό. Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί επειδή εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα (αριθμοί επαναλαμβανόμενων
πληρωμών, καταβαλλόμενο ποσό κλπ), αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. 515/212964/878/24.1.2003 κοινή υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 65Β΄, 24.1.2003) τροποποιείται και συ−
μπληρώνεται ως εξής.
Το άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Οι δικαιούχοι του προγράμματος, υποχρεούνται
να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση − δήλωση παραμο−
νής τους στο πρόγραμμα με την οποία επιβεβαιώνουν
την ανάληψη των υποχρεώσεων και την τήρηση των
δεσμεύσεών τους, στο πλαίσιο του προγράμματος και
ειδικότερα ότι δεν έχουν αναλάβει καμιά γεωργική
δραστηριότητα. Η δήλωση θα υποβάλλεται τον μήνα
Δεκέμβριο, με τελική ημερομηνία προσκόμισης τις 31.1.
του επόμενου έτους.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής της ετήσιας δήλωσης
έως τις 31.1. του επομένου έτους θα γίνεται διακοπή
της πληρωμής από τον αμέσως επόμενο μήνα. Μετά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων – δηλώ−
σεων οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται εγγράφως από
το οικείο κατάστημα της ΑΤΕbank Α.Ε. προκειμένου να
προσκομίσουν την ετήσια δήλωση ώστε να συνεχιστεί
η καταβολή της αποζημίωσης.
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Η έναρξη της πληρωμής πραγματοποιείται τον επόμε−
νο μήνα από τον μήνα προσκόμισης της δήλωσης. Δεν
χορηγούνται αναδρομικά τα ποσά που αναλογούν στο
χρονικό διάστημα διακοπής της πληρωμής.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της διακοπής πληρωμής εξα−
κολουθούν να ισχύουν οι δεσμεύσεις που απορρέουν
από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιο−
δότησης τόσο για το δικαιούχο όσο και για τον διάδοχο
γεωργό ενώ η αποδέσμευση θα γίνεται σύμφωνα με τα
ισχύοντα στις κανονιστικές διατάξεις εφαρμογής του
προγράμματος.»
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν τις ετή−
σιες αιτήσεις – δηλώσεις για το έτος 2009 και εντεύθεν.
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας
απόφασης καταργείται κάθε άλλη διάταξη σχετική με τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων παραμονής
στο πρόγραμμα και επιβολής κυρώσεων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 515/212964/878/24.1.2003
κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 52718/439
(13)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37137/297/2.7.2009
(1379/Β΄) υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 παρ. 14 της 16.9.2009 (Φ.Ε.Κ. A΄/181) Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «περί συμπλήρωσης, τροποποί−
ησης διατάξεων του ν. 3717/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 239) «Κοινωνικές
ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπια−
κές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία − Υπηρεσίες
ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 37137/297/2009 (1379/Β΄) απόφασή
μας «κριτήρια για την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα
κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων με πρόσληψη
προσωπικού των εταιρειών της παρ.1 του άρθρου 1
του ν. 3717/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 239) κατά το ποσοστό που
ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 3717/2008»,
αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. 37137/
297/2009 (1379/Β΄) απόφασης ως εξής:
«Καθορίζουμε κριτήρια για την κατ’ απόλυτη προτε−
ραιότητα κάλυψη από το προσωπικό που απασχολήθηκε
με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στους Σημερι−
νούς Εργοδότες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
μεταξύ της 1.1.2008 και της Κρίσιμης Ημερομηνίας της
οικείας εργοδότριας Eταιρείας, κατά το ποσοστό που
ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 3717/2008,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1. παρ. 14
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16.9.2009
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 181) επί των προκηρυσσόμενων θέσεων των
προκηρύξεων, που εκδίδονται μέχρι 31.12.2014, για πρό−
σληψη προσωπικού για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά
προσόντα, ως εξής:
1. Χρόνος εργασίας του αιτούντος σε ένα (καθένα)
από τους σημερινούς εργοδότες.
2. Ο άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος υπάλληλος με
τον μεγαλύτερο αριθμό ανηλίκων τέκνων, των οποίων
έχει την επιμέλειά τους.
3. Η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος προηγου−
μένου του έγγαμου με τα περισσότερα τέκνα, ακολουθεί
δε ο έγγαμος χωρίς τέκνα.
4. Ο χρόνος ανεργίας του αιτούντος μετά την απόλυσή
του από τους σημερινούς εργοδότες.
5. Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών αντίστοιχης ει−
δικότητας του αιτούντος.
6. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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